UKULELE
BLADET

ORDFÖRANDE HAR ORDET
Hej alla Ukke-vänner!
Hoppas att alla helgerna varit bra och önskar er
alla välkomna till ett nytt spännande ukke-år.
Vi har planerat in tre träffar innan sommarn.
Den första går av stapeln den 19.e februari på Redbergsteatern.
Programvärdar är: ”Bara 6”.
Träffen den 17.e mars har BB4-band värdar, denna gång
kommer vi att vara i Medborgarhuset Gamlestadstorget vid SKF,
då Redbergsteatern är upptagen av annat arrangemang den
dagen. Den tredje träffen för året den 16.e april är återigen på
Redbergsteatern, då Ukulelebandet är värdar.
I slutet av maj kommer ju festivalen, som ni kan läsa om på
annan plats i bladet.
Återigen, med risk för att bli tjôtig, så behöver vi ha hjälp på
malaj-fronten. Vi i styrelsen emotser anmälningar med stort
intresse. Malajer ja. Som ni har märkt, så följer det med en liten
lapp där ni uppmanas att ge förslag på ett nytt namn i stället för
malaj/malajer. Kom gärna med konstruktiva och trevliga ideér!
Vad sägs om namn som: Caffé-mostrar, Utskänkningsansvariga
eller varför inte Smörgåsnissar?
Dessutom så bifogas ett inbetalningskort till Ukuleleklubben för
år 2009. Medlemsavgiften på 220 kronor skall vara betald
senast den 31.e mars 2009.
Betala i tid så ni slipper påminnelse och därmed en risk att bli
avförda ur medlemsregistret.
Jo, en sak som jag missade att nämna från årsmötet var att, vi
har för avsikt att köra en ”Stora Ukkeskolan” dvs lära ut lite
svårare trix, som förhoppningsvis förhöjer spelglädjen. Vi börjar
med detta på februariträffen.
Vi ses då!
Ukkehälsningar
Sven
Upphittat!

Manusstopp för
nästa Ukuleleblad
är 3 mars!

Läsglasögon - glömdes på
årsfesten.
I min låda ligger också två
instrutmentsladdar en liten svartskinnask med plektrum. Dessa glömdes kvar när
vi hade“ Ukulelefeber” i november. Jag har
också en upphittad digitalkamera, troligtvis
kvarglömd efter klubbträffen i oktober eller
november. Kameran återfås mot beskrivning!
Mimmi de Broen 031-13 96 88

januari 2009 årg 13

Adress
Ukuleleklubben c/o
Britt-Marie Jendeby
Turkosgatan 45
421 50 Västra Frölunda
Bankgiro: 330-0845
Postgiro: 438 32 41-9
Hemsida:
www.ukulele.nu
Red.: Sven Bojnert
sveboj@gmail.com

Årsmötet 2009 med
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…avhölls i vanlig ordning på Bellmansgatan.
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såväl dukning, mat och kringarrangemang.
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Brakfesten

Festvärdarna Ingrid Frisk samt Lena
Landström, skötte sej med den äran. Efter ett
inledande mingel, serverades en buffé, som
var såväl riklig som välsmakande. Det var i
vanlig ordning ett högt tempo och såväl allspelningar som spontan-spelningar avlöste
varandra. Givetvis, så var det även artister
på scenen och jag minns med ett leende på
läpparna:
Festvärdarna, som bla sjöng en sång a
capella, Revisorerna, igen. Jonas, sjöng en
fransk sång, fast på engelska, Ukulele Ladies,
gjorde ett suveränt framträdande. (När
kommer f.ö Ukulele Lufsens?), Trion 1/2 6
var mycket bra, liksom Hookers bestående av
tre gentlemen. Fantastiskt. Inge Borg Gillner
visade sej ha många strängar på sin Ukke

Årsmötet

En delvis ny styrelse tillsattes, då några av
styrelsens medlemmar inte ställde upp för
omval. Jag riktar speciellt tack till Milvor
Magnemyr samt Hans Taremark.
Samtidigt tycker jag vi ger ett speciellt
välkomnande till våra nya representanter,
Inger Frisk som suppleant och Hans Alvebratt
sekreterare. Att Britt-Marie, kassör, ställde
upp till omval i två år välkomnar jag givetvis
med. Ordföranden för årsmötet, Christer,
svingade ordförandeklubban med stor
elegans, i detta fallet bestod klubban av
Christers glasögonfodral. Hoppas det höll!
Vi har en annan ordförandeklubba, gjord av Lennart, men
kom fram först efter mötet.

Årsmötet samlade 42 medlemmar. På mötet
beslöts bl.a. att höja medlemsavgiften till
250sek/år from år 2010, dessutom höjs
entréavgiften vid våra klubbträffar till 30
kronor. Kuriosa, i vanlig ordning, höll jag på
att säga, framförde revisorerna en sång, som
var specialdiktad för tillfället och mycket
uppskattad.

Vier Brillen, härlig underhållning!

Kvällens clou!

Efter detta blev det kaffe m.tbh samt kvällens
gäster: Vier Brillen. En orkester, som jag
personligen aldrig hade hört tidigare. De
körde en oefterhärmelig musikstil. Vilka
låtar, vilken glädje och framför allt: Vilka
texter! Vilka titlar på låtarna då! Vad sägs om:
Man spelar sällan rock i Vladivostok, Norsk
torsk, baby m.ﬂ. Se, hör och läs mer om Vier
Brillen på deras hemsida www.vierbrillen.
se. Dom kommer att uppträda på festivalen
i maj. Spännande. Efter detta var det dags
att vandra hemmåt, alla vi 137 som var där,
smånynnandes: We’ll meet again!
Närmare bestämt den 19.e februari på
Redbergsteatern.
Sammanställt av Sven

Bästa festivalen någonsin?

Novemberträffen!

Femtitals - rock`n roll och ett sjusärdeles
jammande stod på schemat denna årets sista
klubbträff! Fullt ös med ”Hot in Hats” som
programråd. Mycket sång och spel blev
det, med en massa rockiga låtar.
Det svänger gott om” hattarna” men blir det
inte varmt att alltid ha hatt? Är det månne
därför de kallar sig Hot in Hats.
Ja, vad får alla grupper sina namn ifrån
och varför?? Skulle vara kul att veta faktiskt.
Även malajerna, hade hattar
denna kväll. Fina tomteluvor
med blinkljus! De serverade
hembakat ﬁkabröd till både kaffe och
glögg. Underbart gott!

2009 års festival ser ut att bli något alldeles extra. Det internationella inslaget är starkare än
någonsin med artister från Italien, Tyskland, England och Japan. Årets startfält av artister har
aldrig varit starkare! Att vi dessutom har lyckats få Björn Skifs (Årets Glädjespridare) till Göteborg
känns ju helt underbart. Risken är stor att publikrekordet för Flunsåsparken ryker!

UkuleleFestivalen 29-30 maj 2009
Jonas omringad av UkuleleLadies

29/5 UkuleleParad på Avenyn 17-18. En aptitretare…
29/5 Ukulele All Stars, konsert i Pusterviksteatern kl. 19
30/5 UkuleleFestival i Flunsåsparken 13-15.30. Fri entré!
Öppen scen 12-12.45.

På schemat stod också ”Årets Artist” och
det var fyra tävlande som ställde upp,
Pontus Bertling, Sholeh, UkuleleLadies
och UkuleleBandet. Vinnare blev UkuleleLadies med ”Ett glas öl”. Grattis!

Ukulelelefeber!

Så har ännu en feberkväll gått av stapeln
den 26 november på Redbergsteatern.
Den här gången var temat brittisk 60talspop.
Klubben bjöd på en härlig blandning av
Beatles, Kinks, Simon & Garfunkel m.ﬂ.
och ett häftigt 60-talsmode.

Det började rycka i lite benen och spontan dans uppstod!

Vill du spela på festivalen?

UkuLele

Veronica & Max

*Ukulele All Stars*

Festivalen 2007, Flunsåsparken

Afﬁschnamnen…

• Swing Chix [Tyskland]
• Elias Sibley [England]
• Veronica & Max [Italien]
• Shigeto Takahashi [Japan]
• Peter Moss [England]
• Snygga Grabbars Band [Sundsvall]
• Robert Eklund [Stockholm]
• Vier Brillen [Göteborg]
• Artister från UkuleleKlubben m ﬂ
Årets glädjespridare: Björn Skifs!
Konferencier: Stefan Ljungqvist

Klubben ska förstås visa upp det bästa den har i artistväg på festivalen. Först måste vi få
klart vilka som är intresserade av att spela.
Anmäl ditt intresse till mig senast 28/2 via e-mail: ukulelefestival09@gmail.com
Jag lämnar besked i början av mars. Senast 31/3 vill jag ha förslag på två låtar. Räkna med
att det bara blir en låt per artist, men förbered även en andra låt i reserv.
Detta gäller…
• speltid; max 3 min/låt.
• notställ göre sig icke besvär – framförandet blir alltid mycket bättre utan…
• vill du bli kompad av husbandet (trummor o bas) - måste vi få besked i god tid. Husbandet
behöver få en inspelning (mp3, cd) och basisten vill ha “harmisar” (ackordanalys) i god tid!
Festivalen tjuvstartar med Öppen Scen (12-12.45), ett kul och uppskattat inslag.
Man ställer sig i kö - får spela en låt – ställer sig sen sist i kön om man vill spela en låt till.
Här godkänns även notställ!
Kerstin Högberg, (artistansvarig)

Fredag 29 maj, Pusterviksteatern. Biljettpris:
180:En unik konsert med internationella
ukuleleartister: Elias Sibley/ Veronica Sbergia
& Max de Bernardi/ Shigeto Takahashi/
Swing Chix. En härlig mix av latinsk skönsång,
instrumentalt fyrverkeri, raspig blues och show
- allt trakterat på ukulele! En helkväll som visar
den lilla ukulelen i storform!

Swing Chix

Björn Skifs…

Shigeto Takahashi

Hjälp önskas…

Vi kommer som vanligt behöva ”malajer” som
kan bistå festivalkommittén - mer info kommer
på klubbträffen (19/2). När afﬁscher och ﬂyer
(”plånboksafﬁsch”) är tryckta i mitten av mars
vill vi att alla medlemmar i klubben hjälper till
att sprida dessa.

Björn utsågs i höstas till Årets Glädjespridare - han
svarade: ”Det är med oerhörd glädje och stolthet
jag noterar att jag utsetts till Årets Glädjespridare
av UkuleleKlubben! Jag lovar att göra allt för att
kunna komma ner till Göteborg den 30 maj och
ta emot detta ﬁna pris. Jag ser mycket fram emot
detta hela, men måste påpeka att ryktet om mitt
eget ukulelespelande är betydligt överdrivet. Jag
har hållit i instrumentet sammanlagt tre gånger,
så kunskaperna är minst sagt begränsade… För
att ”hjälpa” Björn har vi därför gett honom en ﬁn
ukulele och ukuleleskolan Spela ukulele 1.
Nimrod de Broen (festivalgeneral)

